Tisková zpráva, 6. 9. 2016 Brno

KOMA mezinárodní komiksový festival
2. ročník
22. – 25. 9. 2016
Malá Amerika, Brno
Již za několik dní! Právě vrcholí přípravy na další ročník mezinárodního komiksového festivalu
KOMA v Brně, jehož hlavním tématem bude VESMÍR. Opět vám nabídneme výběr z
komiksové tvorby českých a zahraničních autorů. Jejich kreslené příběhy Vás přenesou do
blízkých i vzdálených světů. Těch nad Zemí, ale i těch v nás, co jsme na Zemi.
Na co se můžete těšit? Na besedy, živé malování, křty knížek, promítání, koncerty. Ale také
dílny, kde si budete moci vyzkoušet svou zručnost a fantazii.
Čeká vás retrospektiva díla Václava Houfa, komiksy například Jiřího Gruse, Karla Jerieho,
Tomáše Chluda, dvojice Kopřivy a Pláteníka či Tabáka a Ticha 762 a mnoha dalších. Ze
zahraničních autorů např. Marianna Serocka (POL) a Norbert Rybarczyk (POL), Lea Heinrich
(D) nebo Julia Penndorf (D).
Na festival zavítá uznávaná komiksová autorka Maaike Hartjes (NLD), aby nejen pokřtila své
čerstvě do češtiny přeložené komiksové deníky.
Výstava a prezentace V4 fanzinu představí 9 autorů z jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky. O
dobývání kosmu bude výstava Space Race s ilustracemi z připravované strategické karetní
hry, kterou si budete moci na místě i zahrát.
Komiks a živé malování propojíme se Storytellingem. Sami si storytelling můžete i vyzkoušet
a vystoupit před ostatní. To nejlepší z animovaného filmu uvidíte v rámci Best of Fest Anča
2016. Svou činnost a vize představí české Centrum pro studia komiksu, Laydeez do Comic
nebo nová redakce časopisu KIX.
Nepřeruší se ani dlouhá tradice udělování komiksových cen MURIEL a Arnal. Přijít se na
Komě můžete podívat na slavnostní vyhlášení cen o nejlepší komiksy a autory za loňský rok
viz dále.
K dispozici bude i provizorní knihkupectví z beden, kde si můžete vybrat z množství starších i
nových, domácích i zahraničních komiksů.
V rámci doprovodného hudebního programu vystoupí skupiny Dalekko, 3000 hodin
nebo DJky Zuzana Fuksová a Marie Butula Cichá.
Pravidelně doplňovaný program naleznete na
facebooku https://www.facebook.com/festivalKOMA/?fref=nfi
a na festivalovém webu www.festivalkoma.cz
Všechny festivalové akce jsou pro návštěvníky volně přístupné a zdarma!
Těšíme se na Vás na Malé Americe v Brně!

Od 1. září 2016 známe nominace na ceny MURIEL, jejichž udílení proběhne 24. září 2016
v rámci komiksového festivalu KOMA v Brně na Malé Americe
Nejlepší původní scénář
Candide 2: Velký inkvizitor – Karel Jerie (BB/Art komiks)
Oskar Ed: Můj největší sen – Branko Jelinek (Lipnik)
Zátopek …když nemůžeš, přidej! – Jan Novák (Argo, Paseka, ČOV)
Nejlepší původní kresba
Drak nikdy nespí – Jiří Grus (Trutnov – město draka)
Zátopek …když nemůžeš, přidej! – Jaromír Švejdík (Argo, Paseka, ČOV)
Oskar Ed: Můj největší sen – Branko Jelinek (Lipnik)
Nejlepší původní kniha
Drak nikdy nespí – Džian Baban, Vojtěch Mašek, Jiří Grus (Trutnov – město draka)
Zátopek …když nemůžeš, přidej! – Jan Novák, Jaromír Švejdík (Argo, Paseka, ČOV)
Oskar Ed: Můj největší sen – Branko Jelinek (Lipnik)
Nejlepší zahraniční komiks
Fax ze Sarajeva. Příběh o přežití – Joe Kubert (Crew)
Hilda – Luke Pearson (Paseka)
Zahrada ve zbrani a jiné příběhy – David B. (Baobab)
Nejlepší krátký komiks
Lov – Anna Dvořáčková (Komiksfest! 2015)
Páteř domu – Lenka Šimečková (Aargh! 15)
Sprchy – Karel Osoha (Aargh! 15)
Nejlepší překlad
Fax ze Sarajeva. Příběh o přežití – Pavla Horáková (Crew)
Hilda – Martina Knápková (Paseka)
Temnými cestami – Richard Podaný (Crew)
Přínos českému komiksu
comicsdb.cz
V panelech a bublinách: kapitoly z teorie komiksu – Pavel Kořínek, Martin Foret, Michal Jareš (Akropolis)
Komiks od roku 1968 do současnosti – Dan Mazur, Alexander Danner (Universum)
Nejlepší lettering
Hilda – Filip Kraus, Martin Košťál (Paseka)
Sandman: Předehra – Alena Sarah Tejnická (Crew)
Zahrada ve zbrani a jiné příběhy – Františka Loubat Lachmanová (Baobab)
Nejlepší strip
Opráski sčeskí historje – Jaz (historje.tumblr.com)
Pas faux pas – Jan Pomykač (komiksarium.cz)
Pevnost – Dan Černý (Pevnost)

Kontakt pro media:
Lucie Valdhansová Tel.: +420 777 081 307
Tomáš Řepa Tel.: +420 737 920 960
Email: festivalkoma@gmail.com

Sledujte nás na:
http://festivalkoma.cz/
https://www.facebook.com/events/722875037843842/

Festival vzniká za podpory statutárního města Brna.
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Sponzorem skleněných ocenění výročních komiksových cen MURIEL je firma Servisbal Obaly s.r.o

